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Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD 

Anotace 

 

Shrnutí jmen ze starověkého Egypta a Mezopotámie doplněním do vět 

Totéž pomoci cvičení spojit co k sobě patří 

Určit správnost či nesprávnost výroků týkajících se písma v E a v M  

Určit zemi vynálezů, které daly starověké státy světu 



 
 

 

Opakování Egypt + Mezopotámie 

 

Na březích Nilu, Eufratu a Tigridu 

 

A/ Doplň jméno na konci vět: 

 

1. První městské státy na území Mezopotámie vybudovali . . . . . 

2. Prvním jednotným státem na území Mezopotámie byl . . . . . 

3. Tvůrcem zákoníku se zásadou „ oko za oko, zub za zub " byl babylonský král . . . . . 

4. Knihovnu v Ninive vybudoval asyrský král . . . . . 

5. Byly v ní nalezeny hliněné destičky s eposem o . . . . . 

6. Sjednotitelem Egypta byl kolem roku 3 000 PNL vládce Horního Egypta . . . . . 

7. Terasovitý chám v Der El Bahrí zabudovaný částečně do skály nechala postavit . . . . . 

8. Náboženskou reformu zavádějící jediného boha Atona zavedl farao . . . .  

9. První mírovou smlouvu v dějinách po bitvě u Kadeše nechal zhotovit . . . . . 

10. Roku 332 PNL Egypt dobyl . . . . .  

11. Po jeho smrti Egypt spravuje jeho vojevůdce a přítel . . . . . 

12. Poslední egyptskou panovníci, která měla politické i milostné pletky s Caesarem, byla . . .  

 

B/ Spoj, co k sobě patří: 

 

1. pyramida    a/ vojenský velitel Alexe XXL 

2. Tutanchamon   b/ založil město Achetaton 

3. Amenhotep IV.   c/ dobyl Babylon 331 PNL 

4. Ramses II.    d/ jeho hrobku objevil Howard Carter 

5. Ptolemaios    e/ podepsal první mírovou smlouvu v dějinách 

6. Alex XXL    f/ stupňovitá stavba z kamene, hrobka faraona 

     g/ založil poslední dynastii vládnoucí Egyptu 

     h/ leží v Gíze u Káhiry 

     i/ bitva s Chetity u Kadeše 1285 

     j/ zavedl jednobožství 

     k/ jediná nevykradená hrobka starověkého Egypta 

     l/ dobyl Egypt 332 PNL 

 

C/ Urči, zda jsou následující výroky správné či nikoli:  

 

1.   K největším vynálezům starověku patří písmo. 

2.   Prvním gramotným národem byli starověcí Egypťané, 

      jako druzí objevili písmo staří Sumerové. 

3.   V Egyptě se postupně vyvinuly tři druhy písma:  

      hieroglyfické, hieratické a démotické.  

4.   Písmo hieroglyfické bylo lidové a písmo démotické bylo posvátné.  

5.   K psaní používali Egypťané papyrus vyrobený ze zvířecí kůže.  

6.   V Mezopotámii psali na hliněné destičky hláskovým písmem. 

7.   K rozluštění hieroglyfů přispěla Rosettská deska  

      objevena americkými vojáky za pouštních bojů 2. světové války. 



 
 

 

8.   Pomocí této desky hieroglyfy rozluštil Brit Francois Champollion. 

9.   Dnes je tato deska k vidění v Britském muzeu v Londýně. 

10. U zrodu písma, kterým je psán tento text,  

      stál malý starověký národ – Féničané.             
Dostupný pod licencí Creative Commons na www:   
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosetta_Stone.JPG 

 

D/ Urči zemi vynálezu / E,M, I, Č /: 

 

1. sklo   2. porcelán  3. bavlna  4. hedvábí 

5. kolo a vůz  6. pálené cihly  7. sáně   8. hák s nálevkou na setí 


